ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคเหนือ ประจาปี 2562
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเพลส จังหวัดเชียงใหม่
เริ่มประกวด เวลา 09.00 น.
หมายเหตุ

ดีเด่ น 14 แห่ ง

1 บริ ษทั มโนรมย์ฟตุ แวร์ จากัด
จ.อุทยั ธานี ประกวดภาคปี 61
2 บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสิ นค้า RDC ลาพูน จ.ลาพูน
ประกวดระดับประเทศปี 57, 58, 59, 60, 61
3 UNIVERSITY OF PHAYAO DORMITORY
จ.พะเยา ประกวดภาคปี 57, 58, 59, 60, 61
4 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานประกอบการ อาเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ประกวดภาคปี 58, 60, 61
5 บริ ษทั แพร่ ธารงวิทย์ จากัด
จ.น่าน
ประกวดภาคปี 61
6 บริ ษทั ศรี ตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด มหาชน สาขาพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ประกวดปี แรก
7 โรงแรมลักษวรรณรี สอร์ท
จ.เชียงราย ประกวดปี แรก
8 โรงพยาบาลแพร่ -ราม
จ.แพร่
ประกวดภาคปี 58, 59, 60, 61
9 องค์การส่ งเสริ มกิจการโคนมแห่ งประเทศไทย เขตภาคเหนื อตอนล่าง จ.สุโขทัย ประกวดระดับประเทศปี 60, 61 ประกวดภาคปี 56, 57, 58, 59
10 บริ ษทั นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จากัด
จ.ลาปาง ประกวดภาคปี 58, 60, 61
11 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แม่สอด
จ.ตาก
ประกวดปี แรก
12 บริ ษทั น้ าตาลพิษณุโลก จากัด
จ.พิษณุโลก ประกวดภาคปี 58, 59, 60, 61
13 บริ ษทั อินเว่ (ประเทศไทย) จากัด
จ.พิจิตร
ประกวดปี แรก
14 บริ ษทั บูรณะเวช จากัด (โรงพยาบาลเพชรรัตน์)
จ.เพชรบูรณ์ ประกวดระดับประเทศปี 55, 58 ประกวดภาคปี 53, 54, 56, 57 , 59, 60, 61

ต้ นแบบ 6 แห่ ง

พักกลางวัน (12.00 - 13.00 น.)
สถานะการประกวดเพื่อเลื่อนในปี 2562

15 บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขากาแพงเพชร
16 บริ ษทั นันยางการ์เม้นท์ จากัด สาขาพิจิตร
17 บริ ษทั นันยางการ์เม้นท์ จากัด
18 บริ ษทั เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด จ.นครสวรรค์
19 บริ ษทั ศรี พงษ์กรุ๊ ป มาร์เก็ตติ้ง จากัด
20 บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสิ นค้า DC เชียงใหม่

09.00 น.
09.12 น.
09.24 น.
09.36 น.
09.48 น.
10.00 น.
10.12 น.
10.24 น.
10.36 น.
10.48 น.
11.00 น.
11.12 น.
11.24 น.
11.36 น.

เวลา

13.00 น.
จ.พิจิตร
รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ 2 (80 คะแนน) 13.12 น.
จ.นครสวรรค์ ต้นแบบระดับเงิน (80 คะแนน)
13.24 น.
จ.นครสวรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับทอง ปี ที่ 1 (85 คะแนน) 13.36 น.
จ.อุตรดิตถ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับทอง ปี ที่ 1 (85 คะแนน) 13.48 น.
จ.เชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับทอง ปี ที่ 2 (85 คะแนน) 14.00 น.
จ.กาแพงเพชร รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ 1 (80 คะแนน)

ขอรักษาสถานะ (ส่ งตัวแทนมารายงานตัวในห้ องประกวดหลังเสร็จสิ้นการประกวด)
บริษทั โกลเด้ นไลน์ บิสซิเนส จากัด
บริษทั ชอยส์ มินิสโตร์ จากัด
บริษทั ลีโอ ฟู้ดส์ จากัด

เวลา

จ.เพชรบูรณ์ *ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้ อมเป็ นต้ นแบบระดับเงินปี ที่ 1)
จ.เชียงใหม่ *ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้ อมเป็ นต้ นแบบระดับเงินปี ที่ 2)
จ.เชียงใหม่ *ขอรักษาสถานะ (รักษามาตรฐานพร้ อมเป็ นต้ นแบบระดับเพชรปี ที่ 1)

รายชื่ อคณะกรรมการตัดสิ นประเภทสถานประกอบการ
1.นางอัจฉรา แก้วกาชัยเจริ ญ หัวหน้าผูต้ รวจราชการ กระทรวงแรงงาน
2.นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผูอ้ านวยการสานักตรวจและประเมินผล กระทรวงแรงงาน
3.นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงแรงงาน
4.นายวัลลภ รุ่ งเรื อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝี มือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กระทรวงแรงงาน
5.นายสุรชัย เพ็ชรกูล
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเชต 6 กรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
6.นายกชกร ศุภกาญจน์
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ สานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร

